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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova é composta de 40 questões objetivas 1 questão discursiva. 

5. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 
aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o nome impresso 
neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente aos 
aplicadores de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

9. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de 
versão definitiva, com caneta preta. 

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 
para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva. 

11. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector 
de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de 
armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido 
quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, 

devendo o candidato, então, respeitar o subitem 5.15.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

12. Ao concluir a prova, comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de 
prova, o cartão-resposta e a folha de versão definitiva. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01 - Considere o seguinte texto: 
 

O novo míssil disparado por Kim Jong-un atingiu uma altitude de 4475 quilômetros e voou por 950 quilômetros. Se fosse lançado 
numa trajetória menos vertical, teria capacidade de alcançar os Estados Unidos. 

 

No trecho sublinhado, estabelece-se uma relação de: 
 

a) proporcionalidade. 
►b) condicionalidade. 
c) causalidade. 
d) continuidade. 
e) adversidade. 

 
02 - Considere a seguinte frase: 
 

Para que o projeto ___________ aprovado, __________ preciso __________ a anuência de 75% dos deputados, o que não 
__________ obter. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. 
 

a) fosse – é – que tenha – conseguira. 
b) venha a ser – era – que tenha – conseguirá. 
c) seja – seria – que tivesse – conseguiria. 
►d) pudesse ser – seria – que tivesse – conseguiu. 
e) tenha sido – é – que venha a ter – consegue. 

 
03 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado no jornal El país, em sua edição de 1º/07/2018: 
 

A força que impulsiona cientistas e empresarios a estudarem os asteroides tem muito a ver com nosso instinto de sobrevivencia. 
E não so pela possibilidade de que um fragmento rochoso devaste a vida na Terra, mas tambem porque esses restos espaciais 
podem ser uma fonte de abastecimento para quando o planeta azul não for mais um lugar encantador e repleto de recursos. Ou, 
simplesmente, para quando for rentavel explora-los. 

 

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão? 
 

a) 4. 
b) 5. 
►c) 6. 
d) 7. 
e) 8. 

 
04 - Trocadilho é o emprego de palavras ou expressões de duplo sentido. Assinale a alternativa em que ocorre emprego de 

trocadilho. 
 

a) Sem nenhuma surpresa, a popularidade do papa Francisco caiu entre católicos americanos de direita, diz pesquisa do Pew 
Research. Muitos consideram o pontífice “muito liberal” e “ingênuo”. 

b) No índex do politicamente correto, cocares e penas resistiram na avenida e ainda ganharam o apoio de uma usuária de raiz. 
A índia Ysani, da tribo calapalo, disse sentir-se homenageada pela fantasia. 

c) A China baniu da internet imagens do personagem Ursinho Pooh da Disney, muito associado a Xi Jinping. A censura visa a 
evitar a disseminação de críticas ao fim do limite do mandato presidencial. 

d) Estudo da universidade inglesa de Nottingham Trent concluiu que o vício em selfies é um transtorno mental. Um sintoma: a 
postagem de mais de seis fotos de si mesmo por dia. 

►e) A verba que os senadores gastam com fretamento de jatinhos cresceu 40% desde 2014. O recordista é Ciro Nogueira (PP-
PI), que mandou 190.000 reais pelos ares em 2017. 

 
05 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

►a) Ao longo dos anos, o estereótipo do homem resfriado, que aparenta sofrer mais do que uma mulher com a infecção, ganhou 
tanta força que a expressão “gripe masculina” entrou para os prestigiosos dicionários das universidades inglesas de 
Cambridge e Oxford. 

b) Ao longo dos anos o estereótipo do homem resfriado, que aparenta sofrer mais do que uma mulher com a infecção ganhou 
tanta força, que a expressão: “gripe masculina” entrou para os prestigiosos dicionários das universidades inglesas de 
Cambridge e Oxford. 

c) Ao longo dos anos, o estereótipo do homem resfriado que aparenta sofrer mais do que uma mulher com a infecção, ganhou 
tanta força que a expressão “gripe masculina” entrou para os prestigiosos dicionários das universidades inglesas, de 
Cambridge e Oxford. 

d) Ao longo dos anos, o estereótipo do homem resfriado, que aparenta sofrer mais do que uma mulher com a infecção ganhou 
tanta força que a expressão: “gripe masculina”, entrou para os prestigiosos dicionários das universidades inglesas de 
Cambridge e Oxford. 

e) Ao longo dos anos o estereótipo do homem resfriado que aparenta sofrer mais do que uma mulher, com a infecção, ganhou 
tanta força, que a expressão “gripe masculina” entrou para os prestigiosos dicionários das universidades inglesas de 
Cambridge e Oxford. 
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06 - Considere o seguinte início de um texto retirado revista Galileu (11/2017): 
 

Uma pesquisa comandada pelo neurocientista da Universidade de Cambridge, Taylor W. Schmitz, apontou o GABA, um 
neurotransmissor inibidor presente nos mamíferos, como fundamental para suprimir pensamentos e memórias indesejáveis. 

 

Numere os parênteses, identificando a ordem das ideias para que o texto apresente lógica textual. 
 

(   ) Depois reuniram 24 jovens saudáveis e, enquanto eram monitorados pelo MRS, os colocaram para jogar. Com um 
controle com dois botões na mão, foram orientados a apertar um ou outro botão de acordo com as cores que 
apareciam. 

(   ) Para chegar à conclusão, os pesquisadores utilizaram um equipamento raro e caro, chamado ressonância magnética 
espectroscópica (ou MRS na sigla em inglês). 

(   ) O joguinho foi repetido com insistência, até que os participantes já apertassem botões sem nem pensar direito. Foi 
então que os pesquisadores introduziram um novo desafio: se a luz fosse acompanhada por um som, nenhum botão 
deveria ser apertado. 

(   ) As pessoas com maior presença do GABA no hipocampo – a região do cérebro responsável pela memória – foram as 
que se saíram melhor no teste. 

(   ) Com ele, além das imagens da atividade do cérebro, é possível identificar também a química que rola dentro da 
cabeça. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 3 – 1 – 5. 
►b) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
c) 2 – 4 – 3 – 5 – 1. 
d) 3 – 4 – 5 – 1 – 2. 
e) 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 

 

 
07 - Na edição de 4 de abril de 2018, a revista Veja publicou entrevista com Marc Prensky, o especialista em educação que 

criou a expressão “nativos digitais” e “imigrantes digitais” para diferenciar os que já nasceram na era da internet daqueles 
que tiveram de se adaptar a ela. A seguir, são reproduzidas algumas das perguntas a que ele respondeu. Numere a coluna 
da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 

 

1. A recente descoberta do uso de informações 
pessoais capturadas via Facebook para fins 
eleitorais e divulgação de fake news reacendeu o 
debate sobre privacidade na rede. Há como 
preservar pelo menos parte dessa privacidade? 

2. O senhor é a favor de eliminar as disciplinas 
tradicionais do currículo? 

3. Ninguém sai batendo porta ou gritando em uma 
briga virtual. Não há uma perda, em termos de 
emoção? 

4. O Google está tornando a memória dispensável? 

(   ) Acho que deveriam ser muito reduzidas. A quantidade 
de coisas que todo mundo precisa armazenar na 
cabeça é muito pequena. O problema é que escapar do 
modelo conhecido é um risco, e nem os professores 
nem os pais são muito abertos a novos experimentos. 

(   ) Não acho. Crianças e adolescentes decoram muita 
informação à toa. É claro que é importante manter 
algumas habilidades e conhecimentos, mas, na 
verdade, são muito poucos os que de fato importam. 

(   ) A questão é saber com o que vale a pena se preocupar. 
É mais ou menos como quando a pessoa se muda para 
uma cidade grande. Ela está ciente de que existem 
perigos, mas quer muito morar lá, então assume os 
riscos e toma suas precauções. 

(   ) Quem diz isso está desprezando a força da literatura, 
que expressa emoções profundas sem o envolvimento 
de qualquer tipo de contato físico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 1 – 3. 
b) 3 – 4 – 2 – 1. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 4 – 2 – 3 – 1. 
►e) 2 – 4 – 1 – 3. 

 

 
08 - Considere o seguinte texto: 

 

A EIA calcula que os gases produzidos na China estão ligados ao aumento das emissões observado no relatório da agência em 
maio. ___________, embora os achados da EIA sejam considerados plausíveis, alguns especialistas acreditam que eles não 
explicariam, por si só, o atual elevado nível de emissão de gases que tem comprometido a camada de ozônio. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima. 
 

►a) No entanto. 
b) Por isso. 
c) Por conseguinte. 
d) Assim. 
e) Portanto. 
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09 - Assinale a alternativa em que a pontuação deixa claro que a amiga de Carlota se chama Juraci. 
 

a) Minha amiga  disse Carlota a Juraci  está com ótimas ideias para nossa loja explorar na próxima estação. 
b) Minha amiga disse: “Carlota, a Juraci está com ótimas ideias para nossa loja explorar na próxima estação”. 
►c) Minha amiga – disse Carlota –, a Juraci, está com ótimas ideias para nossa loja explorar na próxima estação. 
d) “Minha amiga!”, disse Carlota a Juraci, “está com ótimas ideias para nossa loja explorar na próxima estação”. 
e) Minha amiga disse, Carlota: a Juraci está com ótimas ideias para nossa loja explorar na próxima estação. 

 

 
10 - Assinale a alternativa em que é dada mais ênfase à quantidade de eleitores que compareceu às urnas para votar. 
 

a) Acreditando que pudesse haver uma mudança significativa, a grande quantidade de eleitores que compareceu às urnas para 
votar desiludiu-se. 

b) Embora tenha se desiludido, a grande a quantidade de eleitores que compareceu às urnas para votar acreditava que pudesse 
haver uma mudança significativa. 

c) A grande quantidade de eleitores que compareceu às urnas para votar acreditando que pudesse haver uma mudança 
significativa desiludiu-se. 

►d) Embora tenha se desiludido, acreditando que pudesse haver uma mudança significativa, uma grande quantidade de eleitores 
compareceu às urnas para votar. 

e) Ao comparecer às urnas para votar acreditando que pudesse haver uma mudança significativa, a quantidade de eleitores que 
se desiludiu foi grande. 

 

 

LEGISLAÇÃO 
 

 
11 - Com fundamento na Lei Complementar 107/2006, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O órgão gestor do regime próprio de previdência municipal poderá, se necessário, exigir, a qualquer tempo, do 
segurado, dependente ou pensionista, que complemente a sua documentação, sob pena de suspensão da fruição do 
benefício. 

2. A perda da qualidade de beneficiário do programa de previdência de que trata a referida lei complementar dar-se-á, 
em relação ao segurado, por seu falecimento ou pela perda da titularidade do cargo que ocupa, mesmo na inatividade. 

3. Para inscrição do menor sob tutela, na condição de dependente, o regime próprio de previdência exige, além da 
comprovação da relação de dependência, prevista no artigo 8º da lei complementar referida, a comprovação de 
residência comum com o segurado e a comprovação de que os pais biológicos não possuem renda suficiente para 
manutenção do menor. 

4. O programa de previdência do regime próprio de Foz do Iguaçu assegura, em relação aos dependentes, os seguintes 
benefícios, dentre outros: salário-família, pensão por morte, pensão por ausência e auxílio-reclusão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
12 - Tendo por base a Lei Complementar 107/2006, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Podem ser descontados do benefício pago ao segurado e dependentes os valores pagos indevidamente, salvo 
quando recebidos de boa-fé. 

(   ) O benefício previdenciário que não sofra registro pelo Tribunal de Contas, de cuja decisão não caiba recurso nem 
medida judicial pelo órgão gestor do regime próprio de previdência social, deverá ter seu pagamento suspenso, o 
que não sujeitará o beneficiário à devolução de quantias. 

(   ) No caso de inexistência ou suspensão da remuneração, o segurado permanecerá, nos termos fixados em 
Regulamento de Benefícios, obrigado ao recolhimento da contribuição previdenciária de que trata a referida lei 
complementar, cabendo ao município a devida contrapartida. 

(   ) O Foz Previdência contará, em sua estrutura administrativa, com os seguintes órgãos: conselho deliberativo, como 
órgão de normatização e deliberação superior; conselho fiscal, como órgão de fiscalização; e Diretoria Executiva. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – V. 
b) V – V – V – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – F – F. 
e) F – F – F – V. 
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13 - Levando em consideração o disposto na Lei Complementar 107/2006, atualizada, que dispõe sobre a reestruturação do 
regime próprio de previdência do município de Foz do Iguaçu, cria o Foz Previdência e dá outras providências, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) São beneficiários do programa de previdência estabelecido por essa lei, na condição de segurados: os servidores públicos 
municipais em atividades titulares de cargos efetivos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. 

►b) É assegurada a condição de dependente ao nascituro, cuja filiação seja reconhecida. 
c) São beneficiários na condição de dependentes dos segurados os filhos menores de 18 anos, os que forem considerados 

inválidos ou incapazes e os filhos universitários com até 21 anos de idade, cursando graduação em estabelecimento superior 
oficial ou reconhecido, desde que solteiros e sem renda. 

d) Os detentores de cargos eletivos, ainda que titulares de cargos efetivos, não poderão ser beneficiários do Programa de 
Previdência estabelecido na referida lei complementar durante o período do mandato eletivo. 

e) São beneficiários na condição de dependentes dos segurados o cônjuge e o companheiro ou companheira que comprove 
união estável como entidade familiar, desde que não tenham renda própria e comprovem a dependência econômica com o 
servidor. 

 

 
14 - De acordo com a Lei Complementar 107/2006, assinale a alternativa correta. 
 

a) Acidente de trabalho é o que ocorre durante a realização de atividades relativas às atribuições do cargo, de forma que o 
acidente ocorrido durante o trajeto entre a residência do servidor e o local de trabalho não é considerado acidente de trabalho. 

b) Será concedida licença para tratamento de saúde ao servidor que ficar incapacitado para o trabalho por período superior a 
quinze dias, consecutivos ou interpolados, durante um período de 60 dias, hipótese em que receberá, a título de auxílio-
doença, o valor mensal correspondente ao valor do vencimento básico de sua contribuição. 

c) Em caso de aborto ou natimorto, decorridos trinta dias do evento, a servidora será submetida a perícia médica e, se julgada 
apta, reassumirá o exercício. 

►d) O servidor afastado por licença para tratamento de saúde ou licença por acidente do trabalho deverá submeter-se a exame, 
tratamento ou processo de reabilitação profissional, preferencialmente proporcionados pelo município, exceto tratamento 
cirúrgico e transfusão sanguínea, que são facultativos. 

e) O servidor licenciado para tratamento de saúde ou por acidente do trabalho por período de vinte e quatro meses ininterruptos 
será submetido a avaliação realizada por junta médica oficial, caso em que, se julgado inválido para o cargo, será aposentado 
por invalidez nos termos da lei vigente. 

 

 
*15 - Com base nos artigos 39, 40 e 41 da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos 
servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira. 

b) Aos servidores ocupantes de cargo público são garantidos, entre outros direitos, salário mínimo, repouso semanal 
remunerado, hora extra com adicional mínimo de 50% e seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. 

c) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão 
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer espécie de verba 
indenizatória. 

d) Por meio de decreto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão a aplicação de recursos 
orçamentários no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, salvo na forma de adicional ou prêmio de produtividade. 

e) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de 
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. A lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de 
admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

 

 
16 - Com base nos artigos 39, 40 e 41 da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Adquirem vitaliciedade após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. 

b) Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão poderão, excepcionalmente, exceder a 
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria que serviu de referência para a 
concessão de pensão. 

►c) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre-nomeação e exoneração, bem como 
de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 

d) A adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores ocupantes de cargos 
públicos poderá, nos termos definidos em lei ordinária, ser aplicada a portadores de deficiência, para aqueles que exercem 
atividade de risco e para aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais. 

e) Os servidores aposentados por invalidez permanente receberão proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
excetuando-se dessa condição apenas se a situação decorre de acidente em serviço ou moléstia profissional. 

 

 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
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17 - Levando em consideração o contido na Lei Federal 10.887/2004, assinale a alternativa correta. 
 

a) A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos poderes da União, para manutenção do regime próprio da 
previdência social, tem como base para cálculo o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens individuais, incluídas as 
parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho e gratificação de raios X. 

b) A unidade gestora do regime próprio de previdência de servidores prevista na Constituição Federal procederá, no mínimo a 
cada biênio, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime. 

c) No cálculo dos proventos de aposentadoria, as remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os 
seus valores atualizados anualmente, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de 
contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social. 

►d) Os aposentados e pensionistas de qualquer dos poderes da União contribuirão com 11% incidentes sobre o valor da parcela 
dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas, que supere o máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social, de acordo com os critérios estabelecidos pela Constituição Federal. 

e) Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos Poderes da União falecidos a 
partir da publicação da Lei 10.887/2004 será concedido o benefício de pensão por morte, tendo como teto máximo o mesmo 
estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social. 

 
 

18 - A partir do que dispõe a Lei 17/1993 sobre o Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais de Foz do Iguaçu, 
assinale a alternativa correta. 

 

►a) A aprovação do servidor no estágio probatório será declarada através de ato do Prefeito Municipal. Ao servidor exonerado 
pela não aprovação em estágio probatório será devida indenização de aviso prévio, correspondente a 30 dias da remuneração. 

b) Os efeitos financeiros serão devidos a partir da posse do servidor, que ocorrerá no prazo improrrogável de 30 dias, contados 
da publicação oficial do ato de provimento. 

c) A readaptação do servidor no cargo ocorre quando é determinado o retorno do inativo ao serviço, em face da cessação dos 
motivos que determinaram a sua aposentadoria por invalidez. 

d) Recondução é o reingresso do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, 
por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

e) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público, ainda que estável, será exonerado e fará jus a 
indenização correspondente a um mês de remuneração por ano trabalhado, sendo que os anos incompletos serão pagos de 
forma proporcional. 

 

 
19 - A respeito da Lei 17/1993, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na hipótese de faltas sucessivas ao serviço, contam-se, também como tais, os sábados, domingos, feriados e dias 
de ponto facultativo, intercalados entre os dias das faltas. 

2. No caso de ocorrer atraso de até uma hora em relação ao início do expediente, ou, ainda, saída antecipada, de até 
uma hora, o servidor, em qualquer das hipóteses, sofrerá desconto de 1/3 (um terço) de sua remuneração diária. 

3. A soma das consignações sobre a remuneração do servidor não poderá exceder a 30%, salvo para aluguel de casa 
ou aquisição de imóvel destinado à moradia própria e despesas médico-hospitalares, hipóteses em que poderá ser 
elevado a 40%. 

4. Serão concedidos ao servidor municipal e/ou à família os seguintes auxílios: auxílio-transporte, auxílio médico-
odontológico, auxílio-família e auxílio-alimentação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
20 - Ainda com base na Lei Federal 9.717, de 1998, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O servidor público titular de cargo efetivo do município filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão 
ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. 

b) As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para os respectivos 
regimes próprios de previdência serão as mesmas que aquelas incidentes sobre as dos servidores titulares de cargos efetivos 
da União. 

c) Tendo em vista a autonomia da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fica vedada a constituição de fundos 
integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária. 

d) Por meio de lei complementar, os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e dos Militares dos Estados e do Distrito Federal poderão conceder benefícios distintos dos 
previstos no Regime Geral da Previdência Social. 

e) A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos regimes próprios de previdência social a que 
estejam vinculados corresponderá ao valor da contribuição do servidor ativo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - O professor Helder Sarmento, em seu texto sobre o instrumental técnico em Serviço Social, faz uma reflexão sistemática 

sobre o relacionamento como um dos instrumentos específicos utilizados pelo assistente social. Com base nas 
discussões do referido autor, assinale a alternativa que corresponde à compreensão de relacionamento defendida por ele. 

 

a) O relacionamento entre assistente social e usuário compreende sentimentos, atitudes, comportamentos, demandas do 
usuário, confiança e sigilo profissional. 

b) É através do relacionamento que o profissional mobiliza as capacidades do indivíduo, realiza a identificação das necessidades 
e aciona os recursos da comunidade. 

c) Os princípios básicos do relacionamento são individualização, expressão de sentimentos, envolvimento emocional controlado, 
aceitação, atitude de não julgamento, autodeterminação e sigilo. 

►d) É uma forma concreta de manifestação das relações sociais, nas quais o assistente social intencionalmente objetiva 
mediações afetivas, cognitivas e políticas. 

e) É o facilitador do processo de intervenção, pois compreende a escuta sensível aos problemas, o acolhimento, a orientação e 
o conhecimento prático. 

 
22 - Uma das atribuições do assistente social previstas na Lei 8.662/93 é “realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 

informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social”. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) 
ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O processo de Perícia Social reforça as decisões referentes à concessão de benefícios e as avaliações requisitadas, 
contribuindo para que as políticas sociais sejam operacionalizadas de forma mais equânime e justa. 

(   ) A emissão de pareceres, laudos e opiniões técnicas conjuntas entre o assistente social e outros profissionais requer 
a informação explícita de que se trata de uma manifestação técnica expressa em um entendimento conjunto. 

(   ) A perícia social é resultante do processo de investigação e de sínteses teóricas, legislativas e profissionais, na qual 
o perito registra todos os aspectos pertinentes do estudo e do parecer. 

(   ) O parecer social deve ser conclusivo quanto à opinião do profissional sobre a situação analisada, devendo fazer 
referência aos elementos analíticos adotados e aos instrumentos utilizados nas dimensões investigativa e 
interventiva. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 
23 - Com base no livro “Instrumentais técnico-operativos no Serviço Social: um debate necessário”, o instrumental técnico-

operativo é entendido como: 
 

a) recursos técnico-instrumentais essenciais que o/a assistente social aciona para exercer o seu trabalho e que contribuem para 
iluminar a leitura da realidade. 

b) o conjunto de regras, ferramentas e de procedimentos neutros, de caráter formal, que normatiza o agir segundo o projeto 
ético-político profissional. 

►c) a ferramenta para instrumentação do exercício profissional, utilizado racionalmente pelo sujeito, que imprime na sua utilização 
as dimensões teórico-metodológica e ético-política. 

d) ações profissionais em defesa de valores éticos universais e modos próprios de reconstruí-los e operá-los em espaços 
diversos de relações sociais. 

e) conhecimentos e habilidades necessários para uso e manejo da racionalidade técnico-operativa instrumental. 
 
24 - O debate da ética subjacente ao projeto ético-político do Serviço Social é resultado da inserção da categoria nas lutas da 

classe trabalhadora. Nessa perspectiva, é correto afirmar que a dimensão ética: 
 

a) compreende os valores e princípios metafísicos ancorados a uma concepção essencialista e existencialista dos direitos 
humanos e universais. 

b) fundamenta-se nos valores de perfectibilidade, autodeterminação, justiça social e autonomia dos sujeitos, na busca da 
emancipação social. 

c) pressupõe a colaboração com os poderes públicos na preservação do bem comum e dos direitos individuais, dentro dos 
princípios democráticos e da defesa de uma ordem social justa. 

d) ampara-se no conjunto de princípios, deveres e direitos que orientam o comportamento, as finalidades e a ação profissional. 
►e) é parte constitutiva da práxis, ação prática e social mediada por valores e projetos derivados de escolhas que visam interferir 

na vida social e na direção da sua objetivação. 
 
25 - De acordo com a Lei 8.662/93, assinale a alternativa que corresponde a uma das atribuições do Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), na qualidade de órgão normativo de grau superior. 
 

a) Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais. 
b) Receber os requerimentos e expedir carteiras profissionais de assistentes sociais. 
►c) Estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados. 
d) Credenciar os campos de estágio, os/as assistentes sociais responsáveis pela supervisão e os alunos. 
e) Elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões de concursos para assistentes sociais. 
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26 - O Código de Ética de 1993 apresenta princípios fundamentais que perpassam toda a sua normatividade. Representa o 
alicerce da concepção do projeto ético-político adotado pela categoria. Com base nessa afirmativa, aponte a alternativa 
que corresponde a um dos princípios do atual código de ética dos/as assistentes sociais. 

 

a) Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço Social, que possibilite a compreensão dos 
problemas e desafios com os quais o profissional se defronta no universo da produção e reprodução da vida social. 

►b) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da 
competência profissional. 

c) Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como dimensões norteadoras da formação e condição central da 
relação entre teoria e realidade. 

d) Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de programas sociais. 
e) Participação em programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus 

interesses e necessidades. 
 
27 - A professora Ana Elizabete Mota, no texto “80 anos do Serviço Social brasileiro: conquistas históricas e desafios na atual 

conjuntura”, afirma que presenciamos no Brasil, sob novas determinações, a reatualização da “cultura da crise”. De 
acordo com as reflexões da autora, assinale a alternativa que corresponde às diretrizes atuais da “cultura da crise”. 

 

►a) Judicialização do poder, moralização da política e fetichização dos ajustes fiscais. 
b) Espetacularização do direito penal, ideologização da assistência social e manutenção do pacto social. 
c) Concentração de recursos fiscais, monitoramento das transações do capital fictício e endividamento previdenciário. 
d) Especulação imobiliária, financeirização da economia e ideologização do consenso das classes subalternas. 
e) Espetacularização midiática da corrupção, hipertrofia da assistência social e desqualificação da esquerda. 

 
28 - A reforma da previdência social realizada em 1998, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, iniciou uma 

reestruturação restritiva da política previdenciária brasileira, sob a orientação da ortodoxia neoliberal. A respeito do 
assunto, considere os seguintes aspectos relativos aos mecanismos utilizados nesse processo: 

 

1. Transformação do tempo de serviço em tempo de contribuição. 
2. Instituição da idade mínima para aposentadoria proporcional. 
3. Fim das aposentadorias especiais. 
4. Fim da aposentadoria integral para os servidores públicos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o item 1 é verdadeiro. 
b) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros. 
c) Somente os itens 3 e 4 são verdadeiros. 
►d) Somente os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 

 
29 - O debate sobre os fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social remete à identificação das principais 

teorias presentes na trajetória histórica da profissão. A teoria reproduz conceitualmente o real e é, portanto, construção 
intelectual que proporciona explicações aproximadas da realidade através de um método. Nesse sentido, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O primeiro suporte teórico-metodológico de qualificação técnica do Serviço Social e de sua modernização é a teoria 
social positivista. 

(   ) A fenomenologia emergiu como metodologia dialógica, colocando ao Serviço Social a tarefa de auxiliar na abertura 
do sujeito existente, singular, em relação aos outros. 

(   ) O conservadorismo como experiência prática é resultado de um contramovimento aos avanços da modernidade, 
sendo suas ações restauradoras e preservadoras. 

(   ) A doutrina social da Igreja constitui-se num conjunto de princípios e crenças que servem como suporte a um sistema 
religioso e político. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – F – V. 
►e) V – V – F – F. 

 
30 - O período pós-segunda guerra mundial é marcado no campo econômico pela expansão da demanda efetiva de consumo, 

elevação das taxas de juros e consolidação do processo de internacionalização do capital, processo influenciado pelo 
binômio keynesianismo-fordismo. No âmbito da proteção social, o conjunto de medidas de políticas públicas 
implementadas na Alemanha, Inglaterra e França que inspiraram os modelos de proteção social subsequentes teve uma 
denominação específica. Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta a essa definição. 

 

►a) Estado de bem-estar social. 
b) Neoliberalismo estatal. 
c) Políticas de capital humano. 
d) Políticas de ativação. 
e) Estado social-democrata. 
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31 - A professora Maria Carmelita Yazbek, ao debater as tendências históricas e teórico-metodológicas do Serviço Social na 
contemporaneidade, evidencia a crise dos modelos analítico-explicativos nas ciências sociais e a emergência do 
pensamento pós-moderno. Assinale a alternativa que corresponde à análise da referida autora sobre a perspectiva pós-
moderna. 

 

a) Reconhece que os sujeitos históricos encarnam processos sociais, expressam visões de mundo e têm suas identidades 
sociais construídas na tessitura das relações sociais mais amplas. 

►b) Dirige sua crítica à razão, afirmando-a como instrumento de repressão e padronização, propõe a superação das utopias e 
reitera a importância do fragmento, do intuitivo e do microssocial. 

c) Caracteriza-se pela ruptura com o conservadorismo que marcou a trajetória do Serviço Social no país e com a defesa do 
projeto ético-político. 

d) Tem como principal referência a produção teórica de Gramsci sobre cultura, hegemonia, intelectual orgânico e sociedade 
política. 

e) Proporciona elementos para refletir ontologicamente sobre o ser humano e sua existência na sociedade a partir da vida 
cotidiana como centro do acontecer histórico. 

 

 
32 - A importância do fundo público para o capitalismo contemporâneo está diretamente associada à reprodução do capital e 

da força de trabalho. Segundo Alencar Filho e Salvador (2015), essa relação pode ser evidenciada de diferentes maneiras. 
A respeito do Fundo Público, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Transfere recursos sob a forma de transferência de rendas, juros e amortização de dívidas de longo prazo, para a 
classe dos trabalhadores. 

2. Viabiliza a reprodução da força de trabalho, por meio de salários indiretos, reduzindo o custo dos detentores do 
capital na sua aquisição. 

3. Converte-se em investimento capitalista por meio de subsídios, de desonerações tributárias, por incentivos fiscais e 
pela redução da base tributária da renda do capital. 

4. Assegura recursos orçamentários para investimentos em pesquisa de interesse público, políticas de educação, 
saúde, habitação, previdência e assistência social de caráter universal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
33 - Segundo Behring e Boschetti (2011), a gênese das políticas sociais no Brasil é marcada pela introdução de uma série de 

regulações que incluíam a questão dos acidentes de trabalho, passando pela fixação de direitos sociais, como 
aposentadorias e pensões, auxílios doença, maternidade, família e seguro desemprego, num período que alcança mais de 
uma década. A introdução das políticas sociais no Brasil ocorreu no contexto de: 

 

a) 1917 a 1930. 
►b) 1930 a 1943. 
c) 1946 a 1964. 
d) 1964 a 1979. 
e) 1988 a 2000. 

 

 
34 - Segundo Behring e Boschetti (2011), durante a ditadura militar, num contexto de repressão, perdas de direitos políticos e 

perseguição às vozes dissonantes, “o bloco militar-tecnocrático-empresarial buscou adesão e legitimidade por meio da 
expansão e modernização de políticas sociais”. Com relação a esse período, considere as seguintes medidas de políticas 
sociais: 

 

1. Unificação, uniformização e centralização da previdência social no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 
em 1966. 

2. Ampliação da previdência social (1971), alcançando os trabalhadores rurais, por meio do Funrural, política com 
caráter redistributivo, pois não se fundava na contribuição desses trabalhadores. 

3. Criação, em 1974, da Renda Mensal Vitalícia para os idosos pobres, no valor de meio salário mínimo para os que 
tivessem contribuído ao menos um ano para a previdência social. 

4. Criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e de fundos de indenização aos trabalhadores, como o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), principal mecanismo de financiamento da política habitacional. 

 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 
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35 - Marilda Iamamoto, em sua obra “Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche” (2011), reafirma a tese de que o Serviço 
Social é uma das especializações do trabalho, parte da divisão social e técnica do trabalho. Nessa condição, o estatuto 
de trabalhador assalariado evidencia contradições no cotidiano profissional. Considerando essa afirmação, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) O Serviço Social, por sua condição de profissão liberal, assegura a autonomia técnica necessária ao confronto dos objetivos 
das instituições empregadoras, quando eles forem divergentes dos princípios do projeto ético-político da categoria. 

b) A mercantilização do trabalho do assistente social, responsável pelo processo de alienação política da categoria, inviabiliza o 
exercício da autonomia técnico-profissional e, por conseguinte, o subordina ao atendimento dos interesses dos empregadores. 

c) O que determina o cotidiano das ações profissionais são as condições e relações sociais que circunscrevem esse trabalho, 
restando nulo o potencial da categoria para as transformações intencionadas no projeto ético-político, fenômeno denominado 
fatalismo. 

►d) O trabalho do assistente social é impregnado pela sociabilidade capitalista, evidenciando sua funcionalidade e, ao mesmo 
tempo, demonstrando potencial para impulsionar a luta por direitos e pela democracia em todas as esferas da vida social. 

e) As dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política da formação do assistente social viabilizam a autonomia 
e direção política do fazer profissional, possibilitando transformações nas condições de vida dos usuários – situação definida 
pela autora como messianismo-voluntarista. 

 

 
36 - Na conjuntura contemporânea, o Estado se apresenta como o principal empregador de profissionais de Serviço Social. 

Considerando esse fato, Marilda Iamamoto, em sua obra “Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche” (2011), tece críticas 
ao ethos burocrático que enfatiza a autoridade técnica e a hierarquia, incidindo na relativa autonomia dos assistentes 
sociais. Levando em consideração essa afirmação, assinale a alternativa correta. 

 

a) O trabalho profissional que visa a superação da lógica tecnoburocrática fundamenta-se na articulação com as instâncias 
decisórias das políticas públicas, a fim de garantir autonomia para a execução de projetos técnicos, independentemente da 
burocracia estatal e de sua normativa legal. 

►b) A atuação profissional em espaços sócio-ocupacionais estatais impõe procedimentos rotineiros e burocráticos que, para não 
se converterem em obediência passiva aos rituais tecnoburocráticos, exigem do assistente social compromisso com a 
socialização de informações na ótica dos direitos sociais e atuação criativa na formulação e execução de projetos. 

c) O cumprimento dos princípios e proposições operacionais constantes no Projeto Ético-Político do Serviço Social viabiliza a 
superação do ethos burocrático no cotidiano do trabalho profissional nos espaços sócio-ocupacionais estatais. 

d) No cotidiano do trabalho de assistentes sociais, nos espaços estatais, são visíveis os efeitos do ethos burocrático, tais como 
a rotatividade em setores e unidades de atuação e a ingerência político-partidária, bem como a subordinação a chefias em 
cargos comissionados que não possuem formação compatível com a área de atuação. 

e) O assistente social atua numa zona de fronteira entre o público e o privado, e o limite da hierarquia burocrática institucional 
está colocado até onde a ação do assistente social se referir à dimensão pública, não podendo incidir sobre o exercício 
profissional quando este tratar de questões privadas e pessoais dos usuários. 

 

 
37 - O Serviço Social foi instituído na Previdência Social em 1944 e historicamente se consolida nesse espaço institucional 

como uma profissão comprometida com o atendimento de qualidade e defesa de direitos dos usuários. Muitas foram as 
mudanças implementadas no exercício profissional pela auto-organização dos assistentes sociais. Nas últimas décadas, 
segundo Prado e Duarte (2015), a gestão do INSS, “com o objetivo de diminuir os gastos públicos para favorecer cada vez 
mais o capital, provocou a alteração dos processos de trabalho, os quais se tornaram cada vez mais padronizados e 
controlados”. Apesar dessa conjuntura, os profissionais avançaram pela adoção do referencial teórico-metodológico 
crítico do Serviço Social. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um efeito desse avanço. 

 

a) A atuação profissional passou a ser pensada como algo predeterminado, pois, ao se defrontar com a realidade, o profissional 
precisa ter o domínio técnico e instrumental suficiente para responder às mais variadas situações-problema que interferem no 
fazer profissional. 

b) O Serviço Social torna-se um processo pelo qual seus agentes, pela prática e autorrepresentação da autonomia dos seus 
valores ético-políticos e do respaldo legal de profissão regulamentada, se inserem em atividades interventivas cuja dinâmica, 
organização, recursos e objetivos são determinados sob seu controle. 

c) No âmbito da Previdência Social, os assistentes sociais passam a referenciar o Serviço Social como prática profissional 
associada à eficiência e eficácia dos processos de trabalho realizados para o cumprimento das metas institucionais nas 
atividades de Avaliação Social do Benefício de Prestação Continuada (BPC), na Reabilitação Profissional, na Habilitação de 
Benefícios e na redução dos atendimentos diretos aos usuários. 

d) As atividades desempenhadas pelo Serviço Social na Previdência Social, a partir da adoção da Matriz Teórico-Metodológica 
do Serviço Social (BRASIL, 1994), concentram-se em reabilitação profissional e em projetos próprios de cada APS, 
objetivando cumprir as metas institucionais, impactar os indicadores da instituição e consequentemente a remuneração 
mensal dos trabalhadores. 

►e) O Serviço Social passa a ser compreendido como trabalho, ou seja, entende-se a ação profissional vinculada à sua realidade, 
considerando tanto os elementos internos – que correspondem ao desempenho profissional – quanto os externos – que se 
relacionam à realidade social na qual o profissional desempenha sua atividade e têm influência direta no exercício da profissão, 
superando a visão de prática profissional centrada em processos operacionais/técnicos, destituída da dimensão política. 
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38 - A seguridade social brasileira tem sua gênese baseada na lógica do seguro social, condicionando o acesso à proteção 
social à inserção formal no mercado de trabalho, mediante contribuição financeira do trabalhador. Pesquisadores da área 
de Serviço Social, dentre os quais Behring e Boschetti (2011), afirmam que a construção do sistema de seguridade 
brasileiro e a forma como ele se organizou no decorrer da história sofreram influência de dois modelos de proteção social 
europeus. Assinale a alternativa que identifica esses modelos. 

 

►a) Bismarkiano e beveridgiano. 
b) Beveridgiano e social-democrata. 
c) Social-democrata e hayekiano. 
d) Hayekiano e keynesiano. 
e) Keynesiano e bismarkiano. 

 
39 - Na obra “Serviço Social em tempo de capital fetiche”, Iamamoto (2011) desenvolve análises dos referenciais teórico-

metodológicos presentes na história recente da profissão (a partir da década de 1980). Em sua tese, duas categorias da 
teoria social crítica figuram como centrais para explicitar os fundamentos do projeto ético-político e do exercício 
profissional. Assinale a alternativa que identifica corretamente essas categorias. 

 

a) Organização política e prática profissional. 
b) Alienação e identidade profissional. 
►c) Trabalho e questão social. 
d) Projeto ético-político e alienação. 
e) Trabalho e organização política. 

 
40 - Prado e Duarte (2015), ao analisarem medidas e ferramentas de racionalização para a gestão do trabalho no INSS nas 

últimas décadas, afirmam que elas foram implementadas sob o discurso do “foco no cidadão e humanização do 
atendimento”, visando dar “resolutividade” à demanda. Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
medidas implementadas: 

 

(   ) Sistemas informatizados: Atualmente eles não apenas processam informações dos segurados da previdência e seus 
benefícios, mas também controlam toda a execução do trabalho dos trabalhadores da instituição mediante o controle 
da duração de cada atendimento prestado, da quantidade de atendimentos realizados durante a jornada de trabalho, 
do alcance de metas institucionais e do registro de entrada e saída diária da jornada de trabalho. 

(   ) Aumento da jornada de trabalho: em 2009 a jornada de trabalho do servidor passou de seis para oito horas diárias. 
Posteriormente, implantou-se o sistema ininterrupto de atendimento, caracterizado pela realização de dois turnos de 
seis horas diárias cada um. Entretanto, para que os servidores tenham direito a esse benefício, cada agência da 
Previdência Social (APS) precisa estar dentro das metas impostas pela instituição. 

(   ) Ampliação do número de servidores e de cursos de capacitação para o atendimento humanizado ao usuário: abertura 
de concursos públicos para cargos de nível superior. Exigência de participação dos servidores nos treinamentos 
semestrais promovidos pela gestão central e pelas gerências de cada APS. Revisão da carreira, com benefício de 
progressão funcional abreviada, mediante participação dos servidores nas capacitações. 

(   ) Implantação de sistema de gratificação vinculado ao cumprimento de metas institucionais e ao desempenho 
individual: as APS precisam cumprir semestralmente metas previamente definidas no plano de ação institucional. 
Caso não as cumpram, pode haver um impacto sobre a remuneração do servidor, com o desconto de uma 
porcentagem do valor pago. Há ainda a gratificação de desempenho individual, que submete cada servidor a uma 
avaliação semestral por parte da gerência da APS, avaliando-se sua assiduidade, desempenho, colaboração etc. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – F. 
►d) V – V – F – V. 
e) V – V – F – F. 

 

Leia o seguinte texto: 
 

Para Pedro tanto faz se passam uma, duas ou 14 crianças na sua frente. Continua deitado ao sol e seu aspecto conserva 
pouquíssimos traços do poderoso rinoceronte africano que foi um dia. Parece entediado e resignado a continuar assim pelo resto de 
sua vida. A poucos metros, Yoyo, Susi e Bully – três velhas elefantas – compartilham um espaço cercado de 1.600 metros quadrados 
e balançam o corpo de vez em quando no que os especialistas denominam estereotipias, tiques provocados pela vida em cativeiro. A 
imagem poderia ser utilizada para criticar a vida dos animais de um zoológico. Se contarmos sua história, no entanto, também serviria 
para defender o lado oposto no complexo debate sobre o futuro de instalações que recebem 700 milhões de visitantes por ano, mas 
cujo sentido é cada vez mais questionado, pondo em discussão o bem-estar dos mais de 3,5 milhões de animais (segundo dados do 
sistema de contabilização Zims) que mantêm em todo o mundo. 

A verdade é que as elefantas balançam o corpo dessa forma porque chegaram ao zoológico depois de anos em um circo que as 
maltratava e as confinava em espaços hiper-reduzidos. Como o rinoceronte branco, que tem mais de 40 anos. Passaram da idade 
reprodutiva, recebem cuidados o dia todo e, muitas vezes, à noite também, explica o tratador Pep Xarles, que trabalha há mais de 30 
anos no Zoológico de Barcelona. Como os demais funcionários, não entende o que leva algumas pessoas a questionar o seu trabalho 
e o do zoológico. Admite, entretanto, que esses lugares, surgidos entre o século XVIII e XIX, profundamente ligados ao colonialismo e 
aos descobrimentos, devem continuar evoluindo.  

(Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/23/ciencia/1474651767_722249.html>.) 
 

REDAÇÃO 



13/13 
 

RASCUNHO

Seguem alguns aspectos que costumam ser mencionados quando o tema é discutido (a menção deles no seu texto não é 
obrigatória): 

 

• Aproximam as crianças da natureza e educam a respeito dos animais exóticos muito melhor que qualquer vídeo. 
• Conscientizam as pessoas do valor desses animais e podem ajudar na sua conservação. 
• Com o fechamento total dos zoológicos, o destino desses animais seria ainda mais incerto. 
• Existiriam mais de 17.000 espécies ameaçadas de extinção, e o trabalho do zoológico também consiste em manter 

exemplares saudáveis de cada uma delas. 
• A maioria dos primatas vive mais tempo em cativeiro que em liberdade. No caso das orcas e dos elefantes isso não fica 

tão claro. 
• Os zoológicos promovem uma mercantilização dos animais e uma mascotização da vida selvagem que deforma a 

mensagem pedagógica. Dar nomes a orcas, gorilas ou ursos panda, ou anunciá-los no metrô como atração turística não 
contribui para conferir maior peso científico a essas instituições. 

• Diversos fatores obrigam a perguntar se cada espécime criado ou cuidado em um zoológico sofre ou tem uma vida pior 
que em seu entorno natural. 

 
A partir da provocação acima, escreva um texto em que você se posicione acerca da seguinte questão: 
 

Zoológicos devem existir ou não? 
 

Seu texto: 
• deve ter entre 12 e 15 linhas; 
• deve contextualizar o tema; 
• deve apresentar justificativas do posicionamento defendido; 
• pode mencionar outros aspectos além dos mencionados acima. 
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